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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

  Рад Библиотекарског друштва Србије (БДС) за 2022. годину обележен је у 

највећој мери прославом јубилеја 75 година од оснивања БДС (Друштво је основано 14. 

децембра 1947). Поред значајног јубилеја низ других активности, програма и пројеката 

учинио је 2022. годину једном од најактивних у новијем периоду за Друштво, као и 

веома успешном када се сагледава свеукупан рад током године и остварени резултати. 

  У 2022. години Друштво је имало повећање броја чланова, значајно повећање 

прихода и расхода у односу на претходне године са позитивним финансијским 

резултатом, пет финансираних пројеката као и пет објављених публикација, између 

осталих и репрезентативну монографију „Библиотекарско друштво Србије: 1947-2022”. 

На 65. Сајму књига БДС је имало свој штанд у Хали 4. Број учесника 19. конференције 

БДС „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара” био је преко 300, што је 

најмасовнија конференција БДС до сада. У 2022. години започета је реализација пројекта 

E-ROUTES, подржаног кроз програм Креативне Европе, којим БДС координира испред 

конзорцијума партнера из четири државе. 

  Одржана је свечана скупштина 14. децембра у Народној библиотеци Србије, 

током које је обележен Дан библиотекара Србије и Дан БДС, јубилеј 75 година, а 

додељене су и награде БДС. На свечаном вечерњем пријему у Универзитетској 

библиотеци у Београду, што је први догађај таквог значаја на месту оснивања БДС још 

од 1956. године, додељене су повеље и захвалнице Друштва заслужним појединцима и 

организацијама. 

  Искуство обележавања јубилеја БДС у 2022. години и нарочито писања 

монографије Друштва, указало је на лоше стање сачуване архивске и документарне 

грађе о прошлости БДС, као и на комплетност доступне документације. У том смислу 

неопходно је већу пажњу посветити и извештајима о раду, како Друштва у целини тако 

и подружница и стручних тела БДС, јер се кроз извештаје чувају за будућност најважније 

информације о актуелном стању и раду удружења и чланова. 

  У 2022. години прерано су нас напустили др Дејан Вукићевић, потпредседник 

Друштва од 2019. године, и др Весна Црногорац, секретар БДС од 2004. до 2016. године. 

Друштво се од својих истакнутих чланова опростило на достојан начин. 

 

ЧЛАНАРИНА 

Годишња чланарина БДС за 2022. годину је одлуком Управног одбора у јануару 

2022. г. одређена у висини од 1.200 динара, колико је износила и за претходну годину. 

Плаћање чланарине за текућу годину је према Статуту било одређено до 31. марта. 

 

ЧЛАНСТВО 

У 2022. број редовних чланова БДС био је 807, што је повећање од 33 члана или 

4,3% у односу на 2021. годину (774). 

Укупан број регистрованих чланова БДС закључно са 31. 12. 2022. године је 

1.258, од којих попуњену електронску приступницу и члански број који се води на име 

има 1.213 или 96,4%. Уочљиво је да је дошло до процентуалног повећања броја 

попуњених електронских приступница, што је резултат повећаних напора управе и 

нарочито секретара БДС да се ова статистика уреди. 
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Са друге стране, обухваћеност плаћених чланарина у односу на укупан број 

чланова БДС од 2016. године наставила је да пада али споријим темпом, на 64,1% у 2022, 

у односу на 64,8% у 2021, 69,6% у 2020, односно 83,2% у 2019. години. 

У 2022. години број почасних чланова БДС остао је 15, на основу одлуке 

Управног одбора БДС из 2018. године.  

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ 

о пријављеном и редовном чланству по подружницама  

Библиотекарског друштва Србије у 2022. години 

округ/подружница пријављени 

чланови 

редовни 

чланови 

% редовног у односу 

на пријављено 

чланство 

Северно-бачки 15 3 20 

Средње-банатски 21 10 47,6 

Северно-банатски 32 13 40,6 

Јужно-банатски 30 22 73,3 

Западно-бачки 44 36 81,8 

Јужно-бачки 100 80 80 

Сремски 67 40 59,7 

Мачвански 33 27 81,8 

Колубарски 20 12 60 

Подунавски 25 14 56 

Браничевски 31 14 45,2 

Шумадијски 58 32 55,2 

Поморавски 30 6 20 

Тимочка подружница 53 35 66 

Златиборски 52 37 71,2 
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Моравички 63 51 81 

Рашки 44 28 63,6 

Расински 7 4 57,1 

Нишавски 35 31 88,6 

Топлички 27 15 55,6 

Пиротски 26 19 73,1 

Јабланички 36 26 72,2 

Пчињски 22 1 4,5 

Косово 1 - - 

Београдска подружница 106 73 68,9 

Подружница специјалних 

библиотека 

35 14 40 

БМС и Универзитет у Новом 

Саду 

73 36 49,3 

УБСМ и Универзитет у 

Београду 

94 66 70,2 

Народна библиотека Србије 76 61 80,3 

Република српска 2 1 50 

СВЕГА 1258 807 64,1 

Укупан број пријављених 

чланова[1] 

1213 799 65,9 

Почасни чланови[2] 15 - - 

 

 
[1] Кумулативни подаци на основу попуњене електронске приступнице. 

[2] Чланови, који према Статуту БДС имају статус почасног члана, додељеног од стране 

Управног одбора. 
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ПОДРУЖНИЦЕ БДС 

У 2022. години рад БДС наставио је да се остварује кроз 28 подружница Друштва 

(не рачунајући Косово и Метохију), организованих претежно према територијалном 

принципу. Одлука УО БДС из 2016. године о броју и величини подружница остала је на 

снази у 2022. години. 

1. Подружница Северно-бачког округа 

2. Подружница Средње-банатског округа 

3. Подружница Северно-банатског округа 

4. Подружница Јужно-банатског округа 

5. Подружница Западно-бачког округа 

6. Подружница Јужно-бачког округа 

7. Подружница библиотекара Срема 

8. Подружница Мачванског округа 

9. Подружница Колубарског округа 

10. Подружница Подунавског округа 

11. Подружница Браничевског округа 

12. Подружница Шумадијског округа 

13. Подружница Поморавског округа 

14. Тимочка подружница 

15. Подружница Златиборског округа 

16. Подружница Моравичког округа 

17. Подружница Рашког округа 

18. Подружница Расинског округа 

19. Подружница Нишавског округа 

20. Подружница Топличког округа 

21. Подружница Пиротског округа 

22. Подружница Јабланичког округа 

23. Подружница Пчињског округа 

24. Београдска подружница 

25. Подружница специјалних библиотека 

26. Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду 

27. Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду 

28. Подружница Народне библиотеке Србије 
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У 2022. години најбројнија подружница БДС поново је Подружница Јужно-

бачког округа са 80 чланова (77 у 2021).  

Просечан број чланова БДС по подружници у 2022. години је 29.  

Надпросечан проценат обухваћености чланства које је у 2022. години обновило 

или први пут платило чланарину (64,1% или више) имало је 13 подружница, исто као и 

претходне године. Највећи проценат плаћених чланарина у односу на укупан број 

чланова подружнице имале су подружнице Нишавског (88,6%), Западно-бачког (81,8%), 

Мачванског (81,8%), Моравичког округа (81%), Народне библиотеке Србије (80,3%) и 

Јужно-бачког округа (80%).  

Подружнице са највећим бројем чланова (преко 50) су поред Јужно-бачког округа 

Београдска подружница, Подружница Универзитетске библиотеке и Универзитета у 

Београду, Народне библиотеке Србије и Моравичког округа. Ових пет подружница 

заједно имају 331 редовног члана или 41% укупног чланства.  

Ако се анализира укупан број чланова БДС који територијално припадају само 

градовима Београд и Нови Сад, проценат тих чланова  је око 40%. 

Током 2022. године у 12 подружница дошло је до пада броја чланова у односу на 

претходну годину (у 14 у 2021), у 15 се број чланова повећао (8 у 2021), а у једној остао 

је исти.  

Процентуално највећи раст броја чланова у претходној години имале су 

подружнице Јужно-банатског округа, Срема, Мачванског округа, и Подружница 

Универзитетске библиотеке и Универзитета у Београду. 

До драстичног пада броја редовних чланова дошло је у Подружници Пчињског 

округа (само један члан у 2022), док је до осетнијег пада броја чланова дошло и у 

Северно-банатском и Поморавском округу. Наставио се вишегодишњи проблем у пар 

подружница које немају утврђени минимум од 10 редовних чланова током године: у 

Северно-бачком и Расинском округу. 

Потребно је похвалити повећање или константност чланова у подружницама 

Јужно-бачког (80), Београдске подружнице (73), Подружнице УБСМ и Универзитета у 

Београду (66), НБС (61), Моравичког округа (51), Подружнице библиотекара Срема (40), 

Златиборског (37), Западно-бачког округа (36), Подружница Библиотеке Матице српске 

и Универзитета у Новом Саду (36), Тимочке подружнице (35). 

 

БРОЈ РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА БДС ПО ПОДРУЖНИЦАМА 

 

ПОДРУЖНИЦА 

БРОЈ ЧЛАНОВА 

2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 

Подружница Северно-бачког округа 3 1 4 2 2 

Подружница Средње-банатског округа 10 11 11 19 14 

Подружница Северно-банатског округа 13 22 18 23 17 

Подружница Јужно-банатског округа 22 14 16 26 14 

Подружница Западно-бачког округа 36 36 37 29 14 

Подружница Јужно-бачког округа 80 77 71 63 61 
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Подружница библиотекара Срема 40 28 45 50 47 

Подружница Мачванског округа 27 12 21 24 25 

Подружница Колубарског округа 12 13 13 13 4 

Подружница Подунавског округа 14 19 20 21 13 

Подружница Браничевског округа 14 17 19 25 20 

Подружница Шумадијског округа 32 36 41 42 26 

Подружница Поморавског округа 6 12 9 11 24 

Тимочка подружница 35 36 41 41 40 

Подружница Златиборског округа 37 31 29 38 27 

Подружница Моравичког округа 51 46 46 47 42 

Подружница Рашког округа 28 31 32 33 32 

Подружница Расинског округа 4 3 3 5 3 

Подружница Нишавског округа 31 28 28 24 15 

Подружница Топличког округа 15 13 11 22 10 

Подружница Пиротског округа 19 15 17 20 24 

Подружница Јабланичког округа 26 30 2 12 11 

Подружница Пчињског округа 1 21 21 3 1 

Београдска подружница 73 63 48 80 65 

Подружница специјалних библиотека 14 12 21 21 15 

Подружница Библиотеке Матице 

српске и Универзитета у Новом Саду 
36 33 28 35 44 

Подружница Универзитетске 

библиотеке и Универзитета у Београду 
66 51 52 61 45 

Подружница Народне библиотеке 

Србије 
61 62 63 59 58 

(Косовска Митровица) 0 0 0 0 0 

(Република српска) 1 1    

У К У П Н О 807 774 767 849 713 

 

Извештаје о раду за 2022. годину доставила је 21 подружница или 75% 

подружница БДС. Списак подружница које су доставиле извештаје наведен је према 

редоследу слања и пријема у архиви БДС:1 

1) Подружница топличког округа 

2) Подружница јабланичког округа 

 
1 Извештаји о раду подружница за 2022. г. налазе се у прилогу Извештаја о раду БДС за 2022. годину. 



 

 

8 

 

3) Подружница библиотекара Срема 

4) Подружница јужнобачког округа 

5) Подружница Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и високошколских 

библиотека Универзитета у Београду 

6) Београдска подружница 

7) Подружница специјалних библиотека 

8) Подружница западнобачког округа 

9) Подружница браничевског округа 

10) Тимочка подружница 

11) Подружница пиротског округа 

12) Подружница севернобанатског округа 

13) Подружница рашког округа 

14) Подружница поморавског округа 

15) Подружница златиборског округа 

16) Подружница Народне библиотеке Србије 

17) Подружница подунавског округа 

18) Подружница нишавског округа 

19) Подружница колубарског округа 

20) Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду 

21) Подружница моравичког округа 

 

СКУПШТИНА БДС 

Трећа редовна Скупштина БДС одржана је у Амфитеатру Народне библиотеке 

Србије, у уторак, 22. фебруара 2022. године, са присуством 64 од укупно 122 

евидентирана представника Подружница БДС и чланова Управног и Надзорног одбора. 

Радно председништво чинили су Богдан Трифуновић у својству председавајућег и 

председника БДС, Никола Петаковић као секретар и Татјана Брзуловић Станисављевић, 

чланица Управног одбора, предложена од стране председавајућег услед спречености 

Дејана Вукићевића, потпредседника БДС да присуствује Седници. 

Предмет подношења извештаја, разматрања и усвајања били су Записник са 2. 

редовне седнице Скупштине БДС, одржане 24. фебруара 2021. године, Годишњи 

извештај о раду БДС за 2021. годину са Извештајима о раду подружница и стручних тела 

Друштва, финансијски извештај БДС за протеклу годину, о коме је говорила чланица 

Надзорног одбора Милица Матијевић, те Извештај о раду Управног одбора БДС у 2021. 

години. Председавајући Скупштине и председник БДС Богдан Трифуновић, поднео је 

Програм рада БДС за 2022. годину, а Управни одбор предложио је Скупштини на 

усвајање нацрт Пословника о раду подружница, који уређује организованији рад свих 

територијалних јединица или струковног организовања запослених према типу 

библиотека у којима делују чланови Друштва. Уз конструктиван дијалог делегата 

Скупштине и практична појашњења председавајућег и секретара на постављана питања, 
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сви наведени документи једногласно су усвојени и доступни су на веб-страници БДС у 

оквиру странице Документа. 

Седници Скупштине претходила је 3. редовна седница Надзорног одбора БДС на 

којој су разматрани биланс успеха и аналитичке картице књижења припремљене од 

стране ангажоване књиговодствене агенције, па је на основу надзора над финансијско-

материјалним пословањем Друштва Скупштини БДС препоручено да прихвати 

финансијски извештај за 2021. годину.  

 

УПРАВНИ ОДБОР 

  Управни одбор Библиотекарског друштва Србије броји 15 чланова, председник, 

потпредседник и секретар БДС су чланови УО по функцији, док 12 чланова УО бира 

Скупштина Друштва на предлог подружница БДС.  

Чланови Управног одбора у мандатном периоду 2019-2023. (изабрани на 

Скупштини БДС 15. маја 2019): 

1. Богдан Трифуновић, председник 

2. Дејан Вукићевић, потпредседник 

3. Бојана Вукотић 

4. Весна Степановић 

5. Милица Кирћански 

6. Драгослава Родаљевић 

7. Татјана Брзуловић-Станисављевић 

8. Оливера Настић 

9. Дејан Ацовић 

10. Ана Јанковић 

11. Ивана Јаношевић 

12. Лариса Микић 

13. Оливера Кривошић 

14. Соња Ивановић 

15. Никола Петаковић, секретар 

 

УО БДС је у току 2022. године одржао три редовне и једну електронску седницу. 

9. редовна седница, 21. јануар 2022. 

Донета Одлука о висини годишње чланарине у БДС за 2022. 

 Поднет Извештај о чланству у Друштву за 2021. годину. Укупан број 

пријављених чланова 1139, од чега је редовних чланова (са плаћеном чланарином) 774. 

 Поднет Извештај о раду Управног одбора БДС за 2021. годину. Одржане три 

редовне и две електронске седнице. 

Поднет Извештај о активностима Друштва у 2021. години.  
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Разматрана иницијатива за реактивирање подружнице Северно-бачког округа. 

 Донета одлука о активирању Секције за рад покретних библиотека БДС. 

 Разматран и усвојен нацрт Правилника о раду Секције за културне и образовне 

програме у библиотекама БДС. 

Донета Одлука о уреднику зборника радова са 18. конференције БДС под називом 

После 2020: нове прилике и перспективе. 

 Утврђено место и датум одржавања 3. редовне седнице Скупштине БДС. 

Изнети предлози за програм рада у 2022. Години.. 

Изнети предлози за одржавање форума БДС у 2022. години. 

Разматран и усвојен анекс Уговора о раду за техничког секретара БДС. 

Измене и допуне Правилника о раду Секције за каталогизацију БДС. 

Разматрана два предлога пројекта, којима би се конкурисало код МКИ, предлози 

поднети од стране чланова Секције за културне и образовне програме у библиотекама 

БДС. Одлучено да се БДС као правно лице јави по конкурсу Министарства са пројектом 

Онлајн поетско-рецитаторски конкурс. 

 10. редовна седница, 20. април 2022. 

Дата сагласност на иницијативу за реактивирање Секције за јавне библиотеке. 

 Поднета информација у вези са пројектом E-ROUTES на платформи Креативна 

Европа. 

 Поднета информација у вези са радом на монографији БДС поводом 75 година 

постојања Друштва. 

Разматрано обележавање 75 година од оснивања БДС (1947-2022) у контексту 

активности, које се односе на позивање гостију, додели награда, диплома, захвалница и 

других признања БДС. 

Разматран концепт одржавања свечане седнице Скупштине БДС, 14. децембра 

2022. године. 

Разматрано одржавање 19. конференције БДС (основна тема Конференције, 

састав чланова организационог и програмског одбора, пратећи конференцијски 

садржаји). 

Поднета информација о формираном привременом радном телу Подружнице 

северно-бачког округа БДС са молбом за наставак започетих активности Подружнице. 

На основу Записника са 3. састанка Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама БДС, чланови Одбора информисани су о самосталној иницијативи 

чланова секције за организовање пројекта Библиотека у оку уметника. 

Разматран допис председника Подружнице Народне библиотеке Србије упућен 

управнику НБС, који се односи на проблем вредновања виших стручних звања у 

установи. 

5. електронска седница, 1. јул 2022. 

Непосредно пре дисусије по предложеним тачкама дневног реда поднета 

информација о смрти др Дејана Вукићевића, потпредседника БДС и донета одлука да се 

ћерки пок. колеге Вукићевића упути материјална помоћ у складу са финансијским 

могућностима Друштва. 
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Донета одлука о реактивирању Секције за јавне библиотеке БДС. 

Размотран и усвојен нацрт Правилника о раду Секције за завичајне фондове. 

Поднет извештај председника БДС о финансијском стању на текућем рачуну 

Друштва, подржаним пројектима код МКИ за 2022. годину, регулисању годишње 

чланарине Друштва код међународне библиотечке асоцијације ИФЛА. 

Донета одлука о овлашћењу за заступање Богдана Трифуновића као 

координатора пројекта E-ROUTES за период 2022-2025. године. 

Разматрана понуда Београдског сајма за учешће БДС на манифестацији 

Београдски сајам књига у 2022. години. 

Донета одлука о подршци БДС за ванредне изборе у органе ИФЛА 2022. године. 

Поднета информација о немогућности слања одлазне поште за БДС путем 

писарнице Народне библиотеке Србије. 

Александру Радовићу, члану БДС омогућен привремени приступ делу 

дигитализоване архиве Друштва у сврхе израде стручног коауторског рада. 

Извршено пријављивање законског заступника БДС на портал Систем 

електронских фактура Министарства финансија РС у сврхе новог начина евидентирања 

електронских фактура. 

11. редовна седница, 7. октобар 2022. 

Донета одлука о именовању члана Статусне комисије БДС. 

Утврђене и планиране активности на Београдском сајму књига 2022. 

Поднета информација о обележавању јубилеја БДС и организацији свечане 

скупштине Друштва 14. 12. 2022. године. 

Донета одлука о додели повеља, диплома, захвалница и признања БДС поводом 

јубилеја Друштва уз предлоге именовања појединаца и установа у својству добитника 

признања. 

Донете Одлуке о расписивању конкурса за награде БДС у 2022. години, саставима 

жирија за награде и висини нето износа новчаних награда. 

Поднета информација о припреми одржавања 19. конференције БДС. 

Донета одлука да се на основу формирања нове комисије Министарства културе 

РС за откуп књига за јавне библиотеке Министарству упути допис Друштва у коме би 

се истакли најважнији проблеми са којима се суочавају библиотеке у процесу набавне 

политике публикација за своје фондове. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Надзорни одбор има три члана, који за манданти период 2019-2023. година ради 

у саставу Садија Хоџић, председник, Милица Матијевић и Бојана Грујић, чланови. 

Надзорни одбор БДС у 2022. години одржао је једну седницу, у уторак 22. 

фебруара, у просторијама Народне библиотеке Србије, и том приликом је разматран 

финансијски извештај за 2021. годину, биланс успеха и аналитичке картице књижења 

припремљене од стране ангажоване књиговодствене агенције. Седници су 

присуствовали председник и секретар БДС, појашњавајући детаље везане за пословање 
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Друштва у 2021. години. Надзорни одбор је донео одлуку да позитивно оцени 

финансијски извештај и да предложи Скупштини БДС да извештај усвоји. 

 

ПРЕДСЕДНИК БДС 

  Председник БДС у другом мандату од 2019. године је др Богдан Трифуновић, 

библиотекар саветник и директор Градске библиотеке Чачак. Председник своје обавезе 

и надлежности спроводи у складу са Статутом БДС и важећим законским прописима 

који уређују рад удружења. Надлежан је да представља Друштво у земљи и 

иностранству, да  предлаже, контролише и спроводи програм рада Друштва, да 

извештава о раду удружења и законски заступа удружење пред другим телима и 

законом. 

  Председник је током 2022. године био ангажован на изради и реализацији пет 

пројеката Друштва. Био је члан редакционог одбора монографије БДС, за коју је 

допринео и ауторским текстовима, заступајући и интересе БДС као издавача 

монографије. Члан је редакције научног часописа “Библиотекар”, председник 

Организационог одбора 19. конференције БДС, учесник вебинара и форума БДС у 2022. 

години. Током године био је ангажован испред БДС и на међународном пројекту E-

ROUTES, за шта је одлуком Управног одбора овлашћен да наступа у својству 

координатора пројекта током његовог трајања.  

Председник је у 2022. години интензивно радио на сарадњи са партнерима у 

земљи и иностранству, иницирајући између осталог и долазак председнице Ифле на 19. 

конференцију БДС. Наставио је да одржава контакт са партнерским удружењима у 

региону, као и са већим бројем донатора и спонзора Друштва. 

Председник БДС је дуги низ година уредник веб-сајта удружења и 

администратор Фејсбук странице, а редовно објављује и званична обавештења Друштва 

на БДС листи и IFLA листи, на српском и енглеском језику. Од 2022. године Председник 

БДС у обавези је и да као законски заступник удружења руководи издавањем 

електронских фактура Друштва, преко портала СЕФ.  

 

СЕКРЕТАР  БДС 

Од 2019. секретар БДС је Никола Петаковић, с којим је од 1. 10. 2020. године 

потписан Уговор о раду на одређено време (1. 10. 2020 – 31. 05. 2023), са договорених 

50 процената ангажовања. У 2022. години Управни одбор је одобрио Анекс уговора о 

раду за секретара, као и ангажовање на пројекту БДС E-ROUTES као финансијског 

менаџера пројекта. 

Током 2002. године секретар је своје обавезе обављао у складу са Уговором о 

раду и према потребама Друштва. Редовне обавезе секретара, у складу са Статутом и 

сталним активностима БДС, укључују вођење канцеларије Друштва, евидентирање и 

унос предмета у е-деловодник БДС, организација и вођење електронске и папирне 

архиве БДС, пријем и поруџбине канцеларијског материјала и рачунарских 

перифералија, пријем, слање и мапирање одлазних и долазних имејл порука. Као члан 

Управе БДС секретар обавља послове припреме, достављања позива и материјала 

делегатима, учешће у раду, изради записника и одлука усвојених на седницама 

Скупштине, Управног и Надзорног одбора БДС. Секретар одржава комуникацију са 

подружницама, стручним телима и свим изабраним комисијама Друштва, одговара на 
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имејл поруке чланова БДС и решава административне послове према члановима, 

пословној банци, рачуноводственој агенцији, Министарству и другим партнерима. 

Учествује у издавачкој делатности БДС, кроз пријем и евиденција стручних радова 

пристиглих за часопис или зборник радова, односно комуникацију са ауторима чланака 

и уредницима издања. Он пружа и техничку подршку за припрему и реализацију 

активности БДС, укључујући форуме и конференције Друштва, за које је ангажован као 

члан организационих одбора конференција. Секретар повремено припрема информације 

које се објављују на веб-сајту БДС и објављује информације о раду Друштва и 

активностима везаним за библиотечко-информациону делатност на званичној Фејсбук 

страници БДС, као и кроз мејлинг листу БДС. 

 

СТРУЧНА ТЕЛА БДС 

  Извештаје за 2022. годину су доставила следећа стручна тела БДС: 

1) Секција за културне и образовне програме у библиотекама Библиотекарског 

друштва Србије; 

2) Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије 

3) Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије 

4) Секција за јавне библиотеке Библиотекарског друштва Србије. 

  У односу на претходну годину смањен је број извештаја које су доставила 

стручна тела БДС, па указујемо на потребу да се одржава редован рад секција и комисија 

Друштва и кроз достављање документације о раду. Без обзира на то, похваљујемо рад 

активних стручних тела БДС, која су одржавала редовне састанке чланства, а у 2022. 

години и предлагала и посебне пројекте према идејама својих чланова (Секција за 

културне и образовне програме), односно организовала и стручне скупове и вебинаре 

(Секција за дигиталну трансформацију библиотека, Секција за каталогизацију…). 

Достављени извештаји стручних тела улазе у укупан извештај о раду БДС у 2022. 

години. 

 

ДАН БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ И НАГРАДЕ БДС 

Тродневним свечаностима у контексту обележавања седамдесетпетогодишњице 

постојања и рада најстаријег струковног удружења библиотекара у Србији крунисано је 

обележавање Дана библиотекара Србије. Амфитеатар Народне библиотеке Србије био 

је испуњен до последњег места 14. децембра 2022. године члановима Библиотекарског 

друштва Србије, представника Министарства културе, установа и библиотека у Србији, 

представника партнерских удружења из око десет држава, библиотекара и 

информационих стручњака из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Мађарске, 

Румуније, Северне Македоније, Грчке, Кипра, Холандије, Немачке, Србије. Свечана 

скупштина БДС почела је уводним музичким програмом, након чега су упућене 

поздравне речи представника Министарства културе РС, в. д. помоћника министра 

Радована Јокића и Библиотекарског друштва Србије, председника др Богдана 

Трифуновића. Председник БДС се у свом говору осврнуо на историјат БДС, 

наглашавајући потребу да се Друштво и даље води својом мисијом, која нас подсећа да 

није важан циљ који смо поставили испред себе већ целокупан пут одржања темељних 

идеја и свести о потреби удружавања библиотекара. 
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Уследила је свечаност доделе годишњих награда Друштва. У име жирија за 

доделу награде Запис предсeдница Весна Степановић саопштила је име овогодишње 

добитнице награде. Мр Гордани Ђилас, запосленој у Библиотеци Матице српске 

заслужено је припала поменута награда, док је известилац за награду Стојан Новаковић 

била мр Сања Степановић Тодоровић, објавивши да је награда припала Бојани Вукотић 

из Народне библиотеке Србије и Добрилу Аранитовићу, библиографу и библиотекару у 

пензији, који су као коаутори потписали Социолошки преглед 1938-2020: библиографија 

у издању Српског социолошког друштва. Ивана Јаношевић, председница жирија за 

доделу награде Најбољи библиотекар обелоданила је резултате конкурса за истоимену 

награду, која је припала Хадији Џигал Кријешторац, запосленој у библиотеци Вук 

Караџић у Пријепољу. 

Са посебном пажњом уследило је тридесетоминутно обраћање и презентација 

председнице светске библиотечке асоцијације ИФЛА Барбаре Лисон, која је у име Ифле 

председнику БДС уручила и повељу поводом јубилеја БДС. У част јубилеја 

представљене су Монографија БДС 1947-2022, промотивни филм поводом 75 година 

Друштва, најновији број научног часописа Библиотекар, бр 2/2022 и зборник радова са 

минуле конференције После 2020: нове прилике и перспективе. Заинтересовани 

посетиоци могли су да погледају и изложбу монографских и серијских издања БДС. 

Вечерњи свечани програм у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, 

у читаоници Ендрју Карнеги на месту оснивања БДС, након увода председника БДС 

отпочео је обраћањем управника Библиотеке, проф. др Александра Јеркова, након чега 

је уследила беседа песника и библиотекара Мирослава Алексића у част Дана 

библиотекара. За значајне заслуге и подршку уручене су пригодне захвалнице и 

признања у виду диплома и повеља БДС спонзорима, донаторима, установама и 

појединцима. У име прималаца признања бираним речима захвалност је упутила проф. 

др Александра Вранеш, једна од некадашњих председница Друштва. Промоција књиге 

овенчане наградом Стојан Новаковић у 2022. години изазвала је будност присутних са 

обавезујућим освртом на самосвест баштињења библиотечко-информационог и 

документационог материјала из прошлости, а изложба БДС у корак са временом на 

практичан начин показала је историјски преглед грађе од времена оснивања Друштва до 

данашњих дана. У име библиотечких удружења Грчке и Кипра председница 

партнерских удружења ове две земље уручиле су председнику БДС урамљене повеље у 

част 75 година трајања Друштва и остварене сарадње. 

  Добитници Захвалница поводом 75 година постојања БДС су: IZUM Марибор, 

Београдски сајам, Горица Шкипина, Драган Николић (EBSCO), Јовица Зековић 

(Тревис), Факултет организационих наука Београд. 

  Добитници Повеља захвалности су: Народна библиотека Србије, Библиотека 

Матице српске, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Филолошки 

факултет-Катедра за библиотекарство и информатику у Београду. 

  Добитници Повеља БДС: Александра Вранеш, Жељко Вучковић, Јасмина 

Нинков. 

 

XIX КОНФЕРЕНЦИЈА БДС 

У Београду је од 14. до 16. децембра одржана 19. конференција БДС под 

основном темом „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара”, са преко 300 



 

 

15 

 

учесника сва три дана, што је највећа конференција БДС до сада. Почасни гост 

конференције и БДС била је Барбара Лисон, председница Ифле. 

Тема 19. конференције била је „Удруживање, повезивање и умрежавање 

библиотекара“. Веб-сајт конференције постављен је на адреси https://bds.rs/konf2022/, 

док је након формирања Програмског и Организационог одбора први позив за радове 

упућен у јуну 2022. 

Међународни скуп библиотечко-информационе заједнице под окриљем 

Библиотекарског друштва Србије одржан је од 14. до 16. децембра 2022. године у 

Београду, уз подршку Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић”, Филолошког факултета-Катедре за библиотекарство и 

информатику, Завода за заштиту споменика културе Београда и Министарства културе. 

Настављена је и позитивна пракса донација и спонзорстава које је Друштво добило као 

помоћ за организацију конференције, коју су пружили Тревис Београд, IZUM Марибор, 

Crescat Загреб, EBSCO Southeast Europe, Academy 22 Хонг Конг, Успон Чачак, и 

Винарија Чока. Део донације компаније Crescat, колица за књиге, БДС је уступило на 

завршној церемонији Библиотеци у Обреновцу. 

Током три конференцијска дана преко 300 учесника из земље и иностранства 

пратило је свечани део посвећен Дану библиотекара Србије и јубилеја БДС, два 

предавања по позиву, две радне сесије, једну постер сесију, две панел и једну специјалну 

сесију. Поред радног дела, 19. конференција имала је веома богат пратећи културни и 

друштвени програм, који је укључио две вечере са музичким програмом, организован 

обилазак културно-историјских знаменитости Београда и друге садржаје. Са преко 300 

директних учесника Дана библиотекара и 19. конференције Библиотекарског друштва 

Србије ово је до сада највећи стручни скуп у организацији БДС-а, као и један од највећих 

уопште за библиотечко-информациону делатност у Србији. Бројем и саставом учесника, 

разноврсношћу програма, квалитетом сесија и динамичношћу остварене дискусије, као 

и добром организацијом, БДС је оправдало очекивања и поверење које има од стране 

својих чланова, колегиница и колега из земље и иностранства. Јубилеј Друштва овим је 

обележен на најсвечанији и најлепши начин, уз општу оцену присутних учесника да су 

три дана окупљања и удруживања библиотекара вратили осмехе на лица многобројних 

колегиница и колега. 

БДС планира да у 2023. години у оквиру своје издавачке делатности штампа 

зборник радова са 19. конференције. 

Организациони одбор XIX конференције 

Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије 

Бојана Грујић, Градска библиотека у Новом Саду 

Оливера Кривошић, Библиотека Матице српске 

Оја Кринуловић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд 

Марјан Маринковић, Библиотека града Београда 

Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије 

Оливера Настић, Библиотека града Београда 

Никола Петаковић, Библиотекарско друштво Србије 

Славен Попара, Народна библиотека Србије 

Светлана Пуцаревић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд 

Мирјана Симоски, Народна библиотека Србије 

Богдан Трифуновић (председник), Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 



 

 

16 

 

Програмски одбор XIX конференције 

Татјана Брзуловић Станисављевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије 

Соња Ивановић, Библиотека Матице српске 

Ана Јанковић, Народна библиотека Бор 

Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац 

 

2. МЕЂУНАРОДНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА 

У организацији Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС, 16. и 17. 

маја 2022. године одржана је Друга међународна онлајн конференција о дигиталној 

трансформацији у култури и образовању (2nd International Online Conference on Digital 

Transformation in Culture and Education), https://digital.bds.rs/dtce22/. Конференцију је 

отворио Богдан Трифуновић, председник БДС. 

Конференција је током два дана трајања у потпуности реализована преко Zoom 

платформе са стримовањем на YouTube каналу Секције за дигиталну трансформацију. 

Укупно је представљено 18 презентација, са четири предавања по позиву, док су 

учесници и пратиоци конференције били из читавог света. 

  Програмски одбор 2. онлајн конференције: Tamara Butigan Vučaj, National Library 

of Serbia, Belgrade, Serbia – President; Stanislava Gardašević, University of Hawaiʻi at 

Mānoa, Honolulu, Hawaii, USA; Boštjan Batič, IZUM – Institute of Information Science 

Maribor, Slovenia; Maria Alekseeva, Russian State Library for Young Adults, Moscow, 

Russia; Reysa C. Alenzuela, Oriental Institute of the Academy of Sciences in Czech Republic; 

Mag. Dr. Susanne Blumesberger, Universitätsbibliothek, Wien, Austria; Dr. Andrew J. M. 

Smith, Emporia State University, Kansas, USA. 

  Организатори конференције и чланови Организационог одбора били су чланови 

Секције БДС за дигиталну трансформацију библиотека: Јелена Глишовић, Народна 

библиотека Србије; Јелена Ђурђулов, Универзитетска библиотека Београд; Андрија 

Сагић, Библиотека „Милутин Бојић”, Београд. 

 

ФОРУМИ И ВЕБИНАРИ БДС 

  У 2022. години одржана су три форума БДС, у Новом Саду и Зајечару у марту на 

тему е-фискализације у библиотекама, као и на Сајму књига у Београду у октобру на 

тему стручног повезивања и удруживања кроз секције и комисије БДС.  

  У петак 4. марта 2022. године у Новом Саду одржан је први Форум 

Библиотекарског друштва Србије у овој години, организован у сарадњи са Градском 

библиотеком у Новом Саду и Подружницом БДС за Јужно-бачки округ, уз подршку 

Народне библиотеке Србије и Новосадског сајма. Тема Форума била је „Електронска 

фискализација у библиотекама“ и она је окупила преко 100 заинтересованих појединаца 

из великог броја библиотека свих типова. Окупљенима су се на почетку Форума 

обратили представница Новосадског сајма, Александар Јокановић, директор Градске 

библиотеке у Новом Саду, др Драгана Милуновић, заменица управника Народне 

библиотеке Србије, др Богдан Трифуновић, председник БДС. Већи део времена 

присутни су провели у дискусији коју су водили Светлана Миљуш, секретар Градске 

библиотеке Нови Сад, Марија Пековић, шеф рачуноводства Градске библиотеке Нови 

Сад, Емина Чано Томић из ВБС центра НБС, др Драгана Милуновић и др Богдан 
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Трифуновић (присутан и као директор Градске библиотеке Чачак), са великим бројем 

колегиница и колега који су се јављали за реч.  

У Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ у Зајечару у четвртак 17. марта. 

2022. године одржан је други по реду Форум са темом електронске фискализације. 

Форуму је присуствовало више од 30 библиотекара и рачуноводствених радника из 12 

библиотека са разних крајева Србије (Ивањица, Чачак, Димитровград, Лесковац, Пирот, 

Прокупље, Кладово, Бољевац, Књажевац, Јагодина, Бор и Зајечар). Присутне је, у име 

домаћина, поздравио директор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Бобан 

Ђорђевић, а затим је председник БДС и директор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“ из Чачка др Богдан Трифуновић, говорио о обавезама библиотека за 

издавање фискалних рачина и са закључцима са претходног Форума, одржаног почетком 

марта у Новом Саду.  

У сали Борислав Пекић Београдског сајма, за време одржавања 65. међународног 

сајма књига, која је била испуњена готово до последњег места, четвртак, 27. октобар 

2022. године био је резервисан за одржавање форума Друштва на тему Секције и 

комисије БДС: потребе и могућности стручног удруживања и повезивања. Осамдесетак 

библиотекара из Србије, укључујући и позване госте из Северне Македоније, имало је 

прилику да у двочасовном временском интервалу по први пут стекне базична или 

продуби већ постојећа знања о постојању и функционисању сручних тела у оквирима 

Библиотекарског друштва Србије. На изузетно динамичан и ефектан начин у 

десетоминутним представљањима своја учешћа имали су представници седам стручних 

тела БДС. 

Настављен је циклус вебинара „Библиотеке после 2020”, са два вебинара на теме 

Друштвених мрежа и библиотека (у септембру) и Предметизација саставних делова 

публикација (у новембру). 

Изузетно праћен вебинар Друштвене мреже и библиотеке водила је Милица 

Поповић, дипломирани библиотекар и уредник Instagram странице Библиотеке Матице 

српске, а он је одржан  у понедељак 26. 9. 2022. године. Други вебинар у циклусу био је 

„Предметизација саставних делова публикација у пракси Народне библиотеке Србије”, 

који је у име БДС припремила Секција за каталогизацију, а реализовала др Ана 

Стевановић (Одељење серијских публикација НБС) у четвртак 24. новембра 2022. 

године. За оба вебинара укупан број пријављених пратилаца био је преко 250. 

  Вебинари су преношени преко Zoom платформе, а видео записи вебинара 

сачувани су на Youtube каналу Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС, 

односно на Фејсбук страници Друштва. 

 

ИЗДАЊА БДС У 2022. 

 

Монографија БДС 1947-2022 

Поводом обележавања седамдесетпет година рада Библиотекарско друштво 

Србије објавило је крајем 2022. године тематску монографију Библиотекарско друштво 

Србије: 1947-2022, како би се на достојан начин обележио велики јубилеј удружења 

библиотекара и књижничара Србије, као и значајан међаш у историјату и развоју 

библиотечко-информационе делатности код нас. 
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Монографија БДС плод је планова управе Друштва да се поводом јубилеја остави 

писани траг за наредне генерације библиотекара у Србији и чланова БДС. Уредница 

монографије је Драгана Грујић (Филолошки факултет у Београду), док су рецензенти 

издања Бојан Ђорђевић (Филолошки факултет у Београду), Жељко Вучковић 

(Педагошки факултет у Сомбору) и Бранка Драгосавац (Библиотека Правног факултета 

у Београду). Преко 20 чланова БДС учествовало је непосредно у изради монографије, 

као чланови Редакционог одбора, аутори поглавља и прилога, рецензенти, лектори, 

коректори и стручни редактори. 

Монографија БДС истовремено је репрезентативно издање и практичан прилог 

за историју библиотекарства на овим просторима. Приликом промишљања типа 

публикације која би требало да обележи седамдесетпет година постојања БДС, управа 

Друштва и Редакциони одбор сложили су се око тематског приступа.  

Садржински илустровану књигу у пуном колору, квадратног формата 23 

центиметра и обима 256 прошивених страница у тврдом повезу чини уводна реч, десет 

тематских поглавља подељених у две целине, предметни и именски регистар, резимеи 

на енглеском језику и белешке о ауторима. Ово издање се одликује и употребом 

модерних технологија, па је преко QR кодова на крају књиге могуће прегледање и 

преузимање електронске верзије књиге, прегледање филма о 75 година БДС, 

електронске хронологије, односно временске линије БДС, као и фотографија Друштва 

коришћених приликом рада на издању. 

 

Часопис „Библиотекар“ 

У 2022. години објављена су два редовна броја научног часописа „Библиотекар“. 

У јулу 2022. године објављен је број 1/2022. Тема броја био је друштвено читање и у 

њему су објављена четири тематска рада, уз остале радове у другим рубрикама. Други 

број часописа Библиотекар (бр. 2 за 2022) традиционално је објављен уочи Дана 

библиотекара 14. децембра. Редакција је настојала да овим бројем обележи јубилеј 

издавача – 75 година Библиотекарског друштва Србије, те прва рубрика Тема спаја 

традицију, историју и актуелан рад. 

Часопис је током ове године задржао свој научни статус (М53) који додељује 

Министарство науке и реферише се у EBSCO i CEEOL базама. У циљу веће видљивости 

часописа на глобалној мрежи сви радови објављени у Библиотекару имају дигитални 

идентификатор објекта – DOI број (Digital Object Identifier). Часопис излази у тиражу 

500 примерака и дистрибуира се широм Србије и у иностранству.  

Редакцију часописа чине проф. др Драгана Грујић (главни и одговорни уредник), 

др Богдан Трифуновић, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, 

др Виолета Стојменовић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, Марија Алексејева, др сц. 

Марина Винај, доц. др Aна Ангелова, др Вусоб Џонг. Часопис се налази у отвореном 

приступу на сајту bibliotekar.bds.rs. 

 

Зборник радова 

После 2020: нове прилике и перспективе: Зборник радова са 18. међународне 

конференције Библиотекарског друштва Србије 

Тема 18. конференције, одржане од 14. до 16. децембра 2021. године у Крагујевцу, 

са својим подтемама била је пригодна да стручњаци из области библиотекарства и 
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информатике представе пројекте, информације, примере добре праксе у вези са 

партнерствима и сарадњом; онлајн корисницима и публиком, видљивошћу услуга, 

фондова и програма на вебу, информационом и медијском писменошћу; виртуелним 

услугама и сервисима, електронским књигама и мобилним апликацијама у 

библиотекама; новим (библиотечким) просторима и акцијама чији су циљеви одрживи 

развој, екологија и култура, те стратешким планирањем и менаџментом у библиотекама. 

Једанаест радова објављено је у зборнику, редоследом излагања на конференцији и тиме 

су велико знање и искуство библиотекара и стручњака из Хрватске, Словеније и Србије 

на задате теме сачувани и доступни широј стручној јавности за читање, даље 

процењивање, а сигурно и као полазиште за нова истраживања и идеје. 

Нови зборник радова уредила је Ана Јанковић, графички је обликовао Миленко 

Савовић и штампан је у тиражу од 300 примерака. 

 

Е-зборник „Библиотеке и феминизам” 

Библиотеке и феминизам: зборник радова / ур. Александара Вранеш и Богдан 

Трифуновић, Библиотекарско друштво Србије, Београд, 2022. 

         Kонференција одржана 2019. године на Филолошком факултету у Београду 

имала је као тему библиотекарство у феминистичком ареалу, тј. присуство 

феминистичког дискурса у библиотечкој теорији и пракси. На предлог колега са 

Филолошког факултета у Београду УО БДС прихватио је да буде издавач овог вредног 

доприноса разумевања дискурса феминизма у библиотечкој струци и науци. Уредници 

зборника су Александра Вранеш и Богдан Трифуновић. Зборник је доступан у 

електронском облику на адреси: https://doi.org/10.18485/melissa.2019.18.1. 

 

СТАТУС РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ 

Решењем министра културе и информисања од 14. јануара 2019. године 

Библиотекарском друштво Србије утврђен је статус репрезентативног удружења у 

култури за библиотечко-информациону делатност за територију Републике Србије. БДС 

је почетком 2022. године конкурисало са пројектом за вршење поверених послова код 

Министарства културе и информисања, за шта је одобрено 200.000 динара, од чега је 

искоришћено 110.000 динара за ангажовање секретара БДС и рачуноводствене агенције. 

Статусна комисија БДС, надлежна над питањима регистрације самосталних 

стручњака у култури који обављају библиотечко-информациону делатност у Републици 

Србији, у 2022. години није могла да редовно функционише услед болести и смрти 

председника Комисије, Дејана Вукићевића.  

У 2022. години није било захтева појединаца за утврђивање статуса самосталног 

стручњака у култури за библиотечко-информациону делатност. 

 

РАД БДС НА УНАПРЕЂЕЊУ, ПРОМОЦИЈИ И ЗАШТИТИ СТРУКЕ 

  Друштво кроз своје канале информисања, мејлинг листе и активности на 

организацији великог броја стручних скупова, као што су две конференције, већи број 

вебинара, састанци стручних тела, наставља да пружа подршку и оквир за размену 

знања, информација и искуства међу библиотечко-информационим стручњацима у 
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земљи. На тај начин БДС остаје важан сегмент општег унапређења струке, заједно са 

осталим релевантним установама и институцијама. 

У години јубилеја Библиотекарско друштво Србије је учествовало и на 65. 

међународном сајму књига, са самосталним штандом у хали 4 Београдског сајма. Од 23. 

до 30. октобра 2022. штанд Друштва био је место окупљања великог броја колегиница и 

колега из земље и иностранства, формалних и неформалних састанака, чиме је 

настављена позитивна пракса окупљања библиотекара, писаца, читалаца и љубитеља 

књига  око БДС. Поред присустности чланова БДС и студената-волонтера  на штанду 

све време сајамских дана, додељени простор био је искоришћен и за низ пратећих 

активности, као што је излагања издавачке продукције БДС, излагање публикација 

овенчаних годишњом наградом Стојан Новаковић у периоду 2011-2021, као и излагања 

научно-категоризованих часописа у библиотечко-информационој делатности у 

последње две године. 

Поводом застоја у процедури откупа књига за библиотеке Србије у 2022. години, 

БДС је упутило допис Министарству културе у вези откупа, његове динамике, као и 

транспарентости процедуре, захтевајући кроз допис да се у будућности ради на 

унапређењу механизама откупа, његове транспарентности, критеријума одабира књига, 

као и већој укључености библиотекара у процес. БДС са задовољством констатује да је 

Министарство након недељу дана од допис БДС објавило наставак поступка откупа 

књига за библиотеке у 2022. години. 

 

САРАДЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

У 2022. години БДС је наставило сарадњу са низом партнерских организација, 

удружења и установа у земљи и иностранству.  

БДС је редовни члан IFLA и у 2022. та сарадња била је продубљена гостовањем 

председнице Ифле Барбаре Лисон поводом јубилеја БДС. Њен долазак у Србију БДС је 

искористило и да уговори састанак председнице Ифле са управником НБС, али и са 

члановима Ифлиних тела из Србије, који су истовремено и чланови БДС. 

Са партнерским удружењима у региону интензивирана је сарадња и обновљени 

контакти коју су током ковид-пандемије били делимично прекинути. Током 

обележавања Дана библиотекара и јубилеја БДС у децембру 2022. званичне 

представнике послала су национална удружења библиотекара Мађарске, Грчке, Кипра, 

Македоније, Републике Српске, Хрватске, Словеније, Румуније. 

Представник БДС, др Татјана Брзуловић Станисављевић, члан УО БДС, на позив 

колега из Мађарске, одлуком УО БДС представљала је Друштво на годишњој 

конференцији у Капошвару, у јулу 2022. 

Веома успешно је настављена сарадња са старим и новим партнерима у земљи. 

БДС се током свечаног пријема у Универзитетској библиотеци 14. децембра захвалило 

делу партнера на досадашњој сарадњи, дарујући повеље и захвалнице Филолошком 

факултету - Катедри за библиотекарство и информатику у Београду, Факултету 

организационих наука у Београду, Универзитетској библиотеци у Београду, Народној 

библиотеци Србије, Београдском сајму, ИЗУМ-у Марибор, као и значајним донаторима 

Друштва, компанијама Тревис и Ебско. 
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ПРОЈЕКТИ БДС 

У 2022. години БДС је успешно реализовало пет пројеката који су имали 

финансијску подршку, као и пројекат Секције за културне и образовне програме у 

библиотекама „Библиотеке у оку уметника” који је реализован највише захваљујући 

ентузијазму чланова БДС и Секције за културне и образовне програме у библиотекама. 

Министарство културе подржало је пројекат за библиотечко-информациону 

делатност у 2022. години, „Библиотекарско друштво Србије 1947-2022: 75 година мисије 

стручне подршке, едукације колега и унапређења библиотечко-информационе 

делатности у Србији”, за који је одобрено 1.420.000 динара за објављивање издања БДС 

у 2022. години, за обележавање Дана библиотекара и јубилеја БДС, одржавање 19. 

конференције Друштва и за наставак циклуса вебинара „Библиотеке после 2020”. 

Секретаријат за културу града Београда подржао је пројекат објављивања 

монографије „БДС 1947-2022” у износи од 150.000 динара. 

У 2022. години БДС је као координатор међународног пројекта “E-ROUTES” 

програма Креативна Европа потписало уговор са ЕК и припремило другу потребну 

документацију са још три партнера, што је успешно завршено у јуну месецу, па је 

пројекат званично започет 1. јула 2022. и трајаће 36 месеци. У 2022. години покренут је 

веб-сајт и налози на друштвеним мрежама за комуникацију, информисање и промоцију 

пројекта и резултата, одржан је први дводневни састанак партнера у Београду у октобру, 

пројекат је промовисан на већем броју међународних скупова у Европи, објављен је 

позив за конференцију у Шибенику у марту 2023. Укупна средства за пројектне 

активности у 2022. и 2023. години пребачена су на рачун БДС у износу од 29.000 евра. 

Министарство културе је у 2022. одобрило пројекат БДС на конкурсу подршке 

међународно подржаним пројектима за E-ROUTES пројекат, у износу од 290.000 динара. 

У 2022. години 200.000 динара одобрило је Министарство културе за предлог 

програма БДС у области вршење поверених послова репрезентативног удружења. 

 

ВЕБ-САЈТ, БДС ЛИСТА И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

И у 2022. години веб-сајт Друштва остао је примарни инструмент за објављивање 

званичних и најважнијих вести, саопштења и извештаја од значаја за рад удружења. 

Уредник веб-сајта је Богдан Трифуновић, док је за администрацију задужен и Бојан 

Николић. Посебан веб-сајт посвећен часопису „Библиотекар“ (урађен на платформи 

Open Journal System, OJS) уређује главна и одговорна уредница Драгана Грујић, а 

администрира Богдан Трифуновић. 

БДС листа остала је најактивнији ресурс за размену информација у струци 

последњих година. Током 2022. године преко 100 различитих тема је покренуто у циљу 

правовременог и адекватног информисања чланства, као и струке у целине. Листа БДС 

окупља преко 1.100 претплатничких мејл адреса и као таква највећа је у Србији. Листа 

се користи и за стручна и професионална обавештења која нису у директној вези са 

Друштвом, као и за важне информације за делатност у целини, у циљу брзог и ефикасног 

информисања библиотечко-информационих стручњака у Србији. 

  БДС наставља да активно одржава страницу на Facebook, коју је крајем 2022. 

године пратило преко 2.800 појединаца (повећање за око 150 у односу на 2021). Активан 

је и YouTube канал Секције за дигиталну трансформацију библиотека. Друштво има и 
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своје профиле на мрежама Twitter и Linkedin, али је остао стари проблем непостојања 

уредника који би модерирали и објављивали садржај на њима.  

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. 

  Друштво је у 2022. години имало укупне приходе од 6.556.822,08 динара и 

расходе од 5.317.620,50 динара. Остварен је финансијски резултат вишка прихода 

над расходима од 1.239.201,58 динара. 

  

Структура прихода у 2022. години: 

 - приход од чланарина и донација у земљи………………....1.136.043,00 

 - приход од пројеката у земљи….............................................1.879.978,00 

 - приход од пројеката и донација из иностранства................3.540.801.08 

                     _______________________ 

                                Укупно:   6.556.822.08  

 

 

 

Извештај о раду БДС у 2022. години саставили су 

 

Председник БДС    и   Секретар БДС 

др Богдан Трифуновић               Никола Петаковић 

 

 

 

 

Прилози: 

 

- Извештаји о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2022. годину 

- Извештаји o раду стручних тела Библиотекарског друштва Србије за 2022. годину 

- Извештај о раду Управног одбора Библиотекарског друштва Србије у 2022. години 

- Биланс успеха, Закључни лист, Дневник налога и картице главне књиге за 2022. годину 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 


